
MEGA-project 

 
To Make Europe Great Again. Dat was het opzet van het Erasmus+-uitwisselingsproject 
waaraan leerlingen van onze school deelnamen samen met leerlingen uit Duitsland, Italië, 
Spanje, Zweden en gastland Griekenland. Op het programma stonden allerlei activiteiten 
met als centrale thema ‘Globalization - Loss of cultural diversity?’.  
 
Verslag 1 
Op zondag 22 september vertrokken 5 enthousiaste BD’ers samen met twee leerkrachten 
naar Hamburg voor een week. Vanaf de eerste dag werd op het internationaal buffet al 
duidelijk dat, ongeacht afkomst of cultuur, iedereen houdt van goed eten, goed drinken en 
goed gezelschap. We leerden elkaar wat beter kennen in een gemoedelijke omgeving. Vooral 
enkele cultuurspecifieke dansen zorgden voor animo. 
De volgende twee dagen waren vol met projectwerk waarin de diversiteit, cultuur en etniciteit 
binnen Europa werden belicht. Onze leerlingen toonden zich goede ambassadeurs voor België 
door een grote betrokkenheid bij de groepswerken, een grondige presentatie van de 
diversiteit in België en een open houding naar hun medeleerlingen toe.  
Tijdens de volgende twee dagen mochten we wat Hamburgse cultuur opsnuiven. Dit was ook 
het moment dat de leerkrachten tevreden begonnen fluisteren over de internationale banden 
die tussen leerlingen groeiden.  Zo zagen we op de top van de Elbphilharmonie dat vooral de 
Belgen en de Zweden elkaar opzochten. Ons bezoek aan Lübeck bevestigde ons vermoeden 
dat beide delegaties hielden van elkaars gezelschap, eens onnozel lachen, een goed gesprek 
en pizza.  Er werd nog volop genoten van een internationaal gezelschap. 
Het was voorbij voor we het wisten en onze BD’ers hebben de meerwaarde van een positieve 
dialoog en een horizon verrijkende Europese samenwerking mogen ervaren.  De week vloog 
voorbij en we gingen naar het vliegveld met nieuwe herinneringen, nieuwe ervaringen en 
nieuwe vrienden. Dit is echter geen afscheid maar: 
Auf wiedersehen. 
 
Verslag 2 
waaraan Hanne, Jana, Julie, Marthe en Mirte (6BD en 6STW) deelnamen van 20 tot 26 
oktober in Athene. 
In een intensieve week stonden o.a. workshops en presentaties op het programma rond de 
culturele gelijkenissen en verschillen, traditionele gebruiken en de gevolgen van globalisatie. 
Uiteraard was er ook tijd om de rijke Griekse cultuur te ontdekken. Zo werd een bezoek 
gebracht aan de Akropolis en het Parthenon, de Agora, de tempel van Poseidon en de 
Stavros Niarhos Foundation. In tussentijd werden over de grenzen heen nieuwe 
vriendschappen gesloten en konden we proeven van de plaatselijke keuken. 
Kortom, het werd een week om nooit te vergeten. Met een rugzak vol verrijkende 
ervaringen en een nieuwe vrienden van over heel Europa keerden we moe maar voldaan 
terug naar België. 
 



Verslag 3 
Vijf leerlingen van SMG trokken van zondag 24 februari tot zaterdag 2 maart naar Rome in 
het kader van een Erasmus+ project. Iman, Laura, Gaby, Katja, Loeka uit het 5de jaar STW 
werkten in de Italiaanse hoofdstad samen met leerlingen uit Zweden, Duitsland, Spanje, 
Griekenland en uiteraard Italië. Het thema van deze MEGA-week (Make Europe Great Again) 
was nadenken en discussiëren over de vluchtelingenproblematiek in Europa. Daarnaast 
deden de leerlingen en hun begeleidende leerkrachten mevrouw Van Gorp en meneer Slaets 
enkele culturele uitstappen. Naast een bezoek aan het prachtige Orvieto stonden ook 
historische stadswandelingen, een bezoek aan het Colosseum, de oude havenstad Ostia 
Antica en uiteraard het imposante Vaticaanstad op het programma. Verblijven deden de 
leerlingen in gastgezinnen, waar ze werden ondergedompeld in de Italiaanse cultuur met al 
hun gewoontes en gebruiken. Boeiend! 
 
 
 


